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Sobre o Stay IN

Atividades Recentes

Em 2011 perto de seis milhões de jovens europeus com
idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos
afirmaram não ter terminado o ensino secundário, ou não
estarem incluídos em qualquer programa de ensino ou
formação desde o abandono escolar. 54,8% dos jovens
que abandonaram precocemente a escola estão
desempregados. A questão do abandono escolar é,
portanto, uma preocupação fundamental para a
Comissão Europeia e um grupo alvo crucial no âmbito do
programa Europa 2020.

Entre 16 e 17 de janeiro de 2014, os parceiros
realizaram a primeira reunião do projeto em Graz
(Áustria). Durante a reunião, todos os parceiros fizeram
uma breve apresentação sobre as suas atividades.

Por estes motivos, o projeto Stay IN pretende transferir
os resultados de dois projetos europeus anteriores que
abordavam os temas do abandono escolar precoce
(School Inclusion e CESSIT), a fim de criar uma
abordagem de aprendizagem inovadora dirigida a
professores e formadores do ensino profissional e
oferecer-lhes:



Capacidade de identificar potenciais fatores de
risco que poderão levar os estudantes a desistir.



Competências para prevenir e lutar contra este
problema.

A transferência implementada no âmbito do projeto Stay
IN é uma transferência geográfica de resultados
inovadores, da Itália e de Portugal para a Áustria,
Bulgária, Alemanha, Finlândia, Países Baixos e Turquia.
Gostaríamos de o manter informado regularmente sobre
os progressos do Stay IN, seguros de que os resultados
do projeto serão do seu interesse e esperando poder
envolvê-lo em atividades futuras do projeto.

O coordenador apresentou o projeto Stay IN
detalhadamente: o motivo para o projeto, os principais
objetivos e metas, bem como os vários pacotes de
trabalho e o papel de cada organização da parceria. Os
dois projetos a transferir (School Inclusion e CESSIT)
foram também demonstrados ao consórcio pelos
parceiros promotores.
Os grupos alvo para as atividades do Stay IN foram
definidos como se segue: gestores escolares;
professores; formadores em empresas; profissionais na
área social; pais; estudantes das escolas; NEETs. Foi
acordado envolvê-los na recolha de um conjunto de 5
entrevistas e 50 questionários por país que, por sua vez,
será a base para os relatórios nacionais que analisam as
necessidades e exigências de cada país parceiro. Os
exemplos de modelos para entrevistas, questionários e
relatórios foram apresentados durante a reunião

Fotos tiradas durante a 1ª
Reunião de Parceiros
em Graz, entre 16 e 17
de janeiro de 2014

Projeto é dirigido a professores e formadores do
etor de ensino e formação vocacional i
nicial (EFP)
Objetivo é oferecer-lhes maior apoio de modo
a prevenir

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete as opiniões do autor e a
Comissão não poderá ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação aqui contida

Newsletter Nº 1
março, 2014

Parceiros do Projeto
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
Contact: Michaela Meier
Email: michaela.meier@jaw.or.at
Chamber of Commerce and Industry (BG)
www.cci.dobrich.net
Contact: Tatyana Gicheva
E-mail: cci@dobrich.net
BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co.KG (DE)

Reunião de parceiros em Graz em 16-17 janeiro 2014

www.bbwkg.de
Contact: Ingo Matthäus
E-mail: matthaeus@bbwkg.de

Atividades Futuras

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI)
www.winnova.fi

Durante a segunda reunião em Izmir (Turquia), que irá
acontecer entre 24 e 25 de março de 2014, os parceiros
irão focar-se no desenvolvimento do material anterior do
projeto School inclusion e CESSIT, de acordo com os
requisitos e necessidades identificadas durante a fase de
análise.

Contact: Joanna Malmivuorli

Por este motivo, os elementos dos dois programas de
formação serão aptados à situação de cada país sob a
coordenação dos parceiros italianos (materiais School
Inclusion) e portugueses (materiais do projeto CESSIT).
Os materiais a serem adaptados incluem:

E-mail: francesco.picone@pixel-online.net

Pixel (IT)
www.pixel-online.net
Contact: Francesco Picone

MBO Raad (NL)
www.mboraad.nl
Contact: Mieke De Haan
E-mail: m.dehaan@mboraad.nl

a) Descrição curricular

Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)

b) Módulos de formação

www.spi.pt
Contact: Rui Monteiro

c) Resultados de Aprendizagem

E-mail: ruimonteiro@spi.pt

d) Exemplos e ilustrações
e) Ferramentas de apoio, referências e publicações
f) Diretrizes de formação

E-mail: anne.vaahtio@winnova.fi

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR)
www.egeced.org
Contact: EminBakay

E-mail: egeced1@gmail.com

Para se manter informado:
Visite o nosso site : http://www.stayin-project.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941
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